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 تيدا
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 ميحرلا نهحرلا هللا مسب

 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصصلاو  نيملاعلا بر هلل دمحلا
 نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ؛ نيلسرملا

 يف ٠ ةيساسأ دعاوقو , ةيلوأ ئدابم هذهف : دعبامأ
 اذه يف ئدتبم لكل اهنم دب ال ؛ فيرشلا ثيدحلا حلطصم
 انناوخإ نم نيئدتبملل اهتعضو ؛ ةبيرق ةلهس ةقيرط ىلع , نفلا
 . فيرشلا ملعلا ةبلط

 ةصلاخ انلامعأ لعجي نأو اهب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأ

 . هبحصو هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع ملسو

 هبتك



 ثيدحلا ملع

 ىلإ فيضأ ام ةياورو لقن ىلع قلطي هنأ : لوألا

 . نيعباتلا وأ ةباحصلا ىلإ فيضأ ام لقن وأ هلع لوسرلا

 . ( ةياور ثيدحلا ملع » ىمسي ىنعملا اذهب وهو

 يذلا جهبنملا وأ ةقيرطلا ىلع قلطي هنأ : يناثلا
 يف عبتا

ادعو ًاطبض اهتاور لاوحأ ثيح نم ثيداحألا لاصتا ةيفيك
 ) ةل

 : اعاطقناو الاصتا دنسلا لاوحأ ثيح نمو

 ثيدحلا ملع » ب فورعملا وه ىنعملا اذهب ثيدحلا ملعو

 ةيارد ( .٠



 ةياور ثيدحلا ملع

 ىلإ فيضأ ام ةياورو لقن ىلع لمتشئيملع: وه

 وأ اهلعف ىتلا هلاعفأ وأ اهلاق ىعلا هلاوقأ نم هيي لوسرلا

 ىلإ فيضأ ام لقن وأ ( اهدعبو ةفعبلا لبق هتريسوَُّيَع هلئامش
 . نيعباتلا وأ ةباحصلا

 : اعوصضوم

 لاعفألاو لاوقألا ثيح نم 2 هللا لوسر تاذ

 . تاريرقتلاو

 : 4تدئاف

 نيب اهرشنو اهتفرعمو « ةيوبنلا ةنسلا ظفحب ةيانعلا

 . اهساردنا مدعو اهئاقب ةدئاف كلذ يفو , نيملسملا

 : كعضاو

 يرهزلا باهش نب هللا دبع نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم

 زيزعلا دبع نب رمعانديس ةفالخ ىف. .ه١١؟ © ةبس ىفوعملا

 انديس دشارلاةفيلخلا رمأب هعمجو هنود نم لوأ هنإ يأ

 ب



 اورظسنا نأ : قافألا لهأ ىلإ بتك هنإف , زيزعلا دبع نب رمع

 تفخ ىنإف ؛ هوبتكاف هتنس وأ َهّنْقَع هللا لوسر ثيدح نم ناك ام

 : ءاملعلا باهذو ملعلا سورد



 ةيارد ثيدحلا ملع

 ةياور لوصأ ملع وأ« ثيدحلا لوصأ ملع ىمسيو

 : رثألا لهأ حلطصم وأ ثيدسحلا حلطصم ملع وأ ثيدحلا

 رهشألا يه رثألا وأ ثيدحلا حلطصم يأ ةيمسستلا هذهو

 نم ءىيش اهيف سيلو ؛ دوصقملا ىلع لدأ يهو « حضوألاو

 . ماهيإلاو ماهبإلا
 هتلاسر ىمسف رجح نبا ظفاحلا كلذ ىلع ىرج دقو

 ىنعمو ( رثألا لهأ حلطصم يف ركفلا ةبخن ١» هيف ةروهشملا

 . لوصأو دعاوق نم نوثدحملا هيلع قفتا ام « حلطصم )

 :روهشملا فيرعتلا

 نيناوقب ملع وه ثيدحلا حلطصم ملعل روهشملا فيرععلاو

 . نتملاو دنسلا لاوحأ اهب فرعي

 : فيرعتلا حرش

 ًافيرعت ناكأ ءاوس « تايئزجلا طبضي ام هب دارملا : نوناقلا
 . ةدعاق وأ

 لاجرلا يأ , نتملا ىلإ ةلصوملا قيرطلا وه: دنسلا
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 ىلإ لصي نأ ىلإ « خيش نع ًاخيش ثيدنحلا نتم ىلإ نولصوملا

 يف هيلع ظافحلا دامتعال ادنس قيرطلا يمسو . ثيدحلا ظفل

 . ثيدحلا ىلع مكحلا

 . مالكلا نم دنسلا هيلإ ىهتنا ام وه : نتملا

 قلطي دقو , هتياكحو نتملا قيرط نع رابخإلا وه: دانسإلا

م نانوكيف , دنسلا ىلع دانسإلاو دانسإلا ىلع دنسلا
 . نيفدارت

 هللا ديبع نع ىيحي نع ددسم انثدح : يراخبلا لوق ًالثمف

ب صقح نع نمحرلا دبع نب بيبخ ينثدح : لاق رمع نبا
 ن

 يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع مصاع
 ْ لاق #2

 ىلع يربنمو ةنجا ضاير نم ةضور يربنمو ىتيب نيب امو

 0 ةنيدملا لئاضف ١ باتك يف يراخبلا هاور . ( يضوح

يره ىبأ ىلإ هدعب نمو ددسمف
 ىمسي يذلا وه اذه , ةر

 يذلا وه اذه , ثيدحلا © .....نيب ام 9 هلع هلوقو , دنسلاب

 لاصتا نم دنسلا ىلع أرطي ام يأ : نتملاو دنسلا لاوحأ

 (1()1888؟؟1)4/5#١؟ باب 5
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 أارطيامو ٠ هنايب يتأيس ام هريغ وأ لوزن وأ ولع وأ عاطقنا وأ

 . ةحص وأ ذوذش وأ فقو وأ عفر نم نتملا ىلع

 هتدئافو هعوضوم فرعت نأ يقبف , هفيرعت تملع اذإو
 . هعضاوو

 لوبقلا ثيح نم يورملاو يوارلاف : هعوضوم امأف
 . درلاو

 . كلذ نم دري امو لبقي ام ةفرعمف : هتدئاف امأو

 نب نسحلا دمحم وبأ يضاقلاوهف : هعضاو امأو

 مضو ميملا حتفب - يزمرهمارلاب ريهشلا دالخ نب نمحرلا دبع
 . - ةيناغلا ميملا مضو ةيناثلا ءارلا نوكسو ءاهلا

 . نفلا اذه حالطصا يف فدص نم لوأ هنإف



حأ هلهأو ثيدحلا ملع ةليضف ىف درو دقو
 ) ةريشك ثيدا

 ْ اهرهشأ ركذأسو

 : لاق هلت ظل -8

لص يلع مهرشكأ ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ
 هاور ( ةا

 اهتلقنو راثآلا ةاورب صمخت ةفيرش ةبقنم هذهو
 ال هنأل ,

 رثكأ هلع هللا لوسر ىلع ةالصلا نم ءاملعلا نم ةباصعل فرعي

 1 مهسورط ىف هركذ نودلخي ةباصعلاهذهل فرعيام

يف تاقوألا مظعم ىف هيلع نومّلسيو
 مهتارك اذم سلاجم 

 . مهسوردو

سر تعمس : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع -
 لو

 عمس امك هغلبف ائيش انم عمس ًأرما هللا رّضن و : لرقي هلع هللا

 . « عماس نم ىعوأ غلبم برف

 يبنلا ىلع ةالصلا لضف يف ءاج ام باب ةالصلا باوبأ (484) (”ه4/7) 21١

 . ملسمو هيلع هللا ىلص



 . حيحص نسح : لاقو«'>يذمرعتلا هاور

 نم ًادحأ هيف كرشي مل ءاعدب هلْ يبنلا مهصخ اذكهو
 ةمألا

 , هلودع فلخ لك نم ملعلا اذه لمحي , : هلع لاق -*
 ليوأتو 2”)نيلطبملا لاحتناو 2')نيلاغلا فيرست هنع نوفني
 أ ينالطسقلا ركذو (؟)لخدملا يف يقهيبلا هاور . « نيلهاجلا

 . 29)ًانسح هقرطب ريصي

 . ثيدحلا لهأ ةلادع نايب ثيدحلا اذه يفو

 غيلبت ىلع ثحلا يف ءاج ام باب ,ملعلا بانك (#4/8()5560) )١(
 . عامسلا

 ولغي الغ نم . دحلا نوزواجتي يأ نيدلا يف نولغي نيذلا يأ ( نيلاغلا ) هلوق (؟)
 ١ . دحلا زواج اذإ

 , هريغل وهو هسفنل هاعدا يأ ئيشلا لحنا لاقي ( نيلطبملا لاحتناو ) هلوق 2
 ىنعمل اهلك عجرت ولغلاو ليوأتلاو لاحتنالاو ؛ ةبذاكلا ةوعدلا انه هب ديرأو
 لين » ةدسافلا ضارغألا نم ضرغل هانعم وأ ثيدحلا ظفل رييغت وهو ؛ دحاو
 . « ١7 ص ينالطسقلا ةمدقم حيضوت يف ينامألا

 (؟48) (85 )1١/ حيباصملا ةاكشم يف يزيربتلا بيطنخلا دمحم هدروأ و (:4)
 . يقهيبلا ىلإ هازعو

 .( 5/١ د: ئرانسلا ةاشرإ رظنا 26(



 ةيلوأ فيراعت
 . ميدقلا دض : ةغل ثيدحلا

 : وأ لعف وأ لوق نم هع يبنلا ىلإ فيضأ ام : احالطصاو

 . يعباتلا وأ يباحصلا ىلإ وأ ريرقت

 . ةقيرطلا : ةغل ةنسلا

 وأ لعف وأ لوق نم هلع يبنلا ىلإ فيضأ ام : احالطصاو

 ةفدارم اذه ىلع يهف ,يعباتلا وأ يباحصلا ىلإ وأ ريرقت

 هلوقب صاخ ثيدحلا: ليقو . مدقتملا ىنعملاب ثيدحلل

 . ةماع ةنسلاو « ُهّتِلَك هلعفو

 : احالطصاو . ءاشنإلا دض : ةغل ربخلا

 ١ - ثيدحلل فدارم : ليق .

 ام ثيدحلاو . هِيَ يبنلا ريغ نع ءاج ام.وه : ليقو -؟

 ؛ ثدحم : ثيدحلاب لغتشي نمل ل يق مث نمو « هنع ءاج

 . يرابخأ : اهوحنو خيراوتلابو

 ربخ ثيدح لكف , ربخلا نم صخأ ثيدحلا: ليقو -#

 . سكعالو



 : احالطصاو . اهوحنو رادلا ةيقب : ةغل رثألا

 نإ : يوونلا لاق امك , ثيدحلل فدارم : ليق ١-
 . ارثأ فوقوملاو عوفرملا نومسي نيثدحملا

 قلطي رثألا نأ ينعي ؛ ةباحصلا نع ءاج ام وه : ليفو -

 ام ربخلاو , ءيشلا ةيقب رثألا نأ ههجو لعلو , فوقوملا ىلع
 هلع ىفطصملا لوق نم ةيقب يباحصلا لوق ناك املف , هب ربخي
 لوق ىمسي نأ بسان ُهَّت هنع وه امنإ رابخألا لصأ ناكو

 . ًاربخ : ىفطصملا لوقو . ًارثأ : يباحصلا

 ةفدارتم ظافلأ رثألاو ربخلاو ثيدحلاو ةدسلا نأ رهظ اذهبو

 وأ لعف وأ لوق نم هّليَع يبنلا ىلإ فيضأ ام وهو . دحاو ىنعل
 . يعباتلا وأ يباحصلا ىلإ وأ . ةفص وأ ريرقت

 ددحتو نيعت نيعباتلاو ةباحصلاو لوسرلا نع ةياورلا نئارفو
 . تاحلطصملا هذه موهفم

 : يسدقلا ثيدحلا

 قلطيو « هيزدتلاو ةراهطلا : وه سدقلاو , سدقلا ىلإ ةبسن
 برلل ةبسن ينابرلا ثيدحلاو . هلإلل ةبسن يهلإلا ثيدحلا هيلع

 . العو لج

١١ 



 . نآرقلا ريغ نم لجو زع

 : كل اتم

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق : لِيَ هللا لوسر لاق

 مكديب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع ايو

 . )١( ثيدحلا « .. اوملاظت الف امرحم

 نع هيوري اميف للك هللا لوسر لاق : ًالثم ىباحصلا لوقو

 . اذكهو .. لجو رع هبر

 هل هتياكح نمو ُهّلْلَع لوسرلا لوق نم هنأل : ًافيدح يمسو

 . هبر نع

 ثيح نم العو لج برلا ىلإ دنسأ هنأل :ايسدق يمسو

 قيلي ال ام لك نع هزنملا وهو هل ءىشنملاو هب ملكتملا هنإ

 نيبو هنيب قرفلا رهظي ىسدقلا ثيدحلا ةقيقح ةفرعم نمو

 . يوبنلا ثيدحلاو نارقلا

 ميرحت باب . بادالاو ةلصلاو ربلا باتك (؟51/7/) (19/8) ملسم هاور (1)

 . ملظلا

١١ 



 قرفلا
 نارقلاو يسدقلا ثي ثيدحلا نيب

 :, ثيداحألا كلتل تسيل صئاصخو ايازمب نارقلا درفنا

 : يهو « ثيدحلا نيبو هنيب قرفلا روصت يهو

 نم ظوفحم روهدلا رم ىلع ةيقاب ةزجعم : نارقلا ١-

 هفورحو هتاملك عيمج يف ظفللا رتاوتم ؛ ليدبتلاو رييغتلا
 . هبولسأو

 . ىنعملاب هتياور ةمرح -5

 .هوحنو بنجلل هتوالت ةمرحو « ثدحملل هسم ةمرح -"*

 . ةالصلا يف هنيعت -5

 + انارق ةخيحست هه

 . تانسح رشعب هنم فرح لكو , هتءارقب دبعتلا -5

 نم صوصخم رادقم ةيمستو « ةيأ هنم ةلمجمللا ةيمست ةيمست -ال/

 . ةروس تايالا

 ع قافتاب ىلج ىحوب ؛ هللا دنع نم هانعمو هظفل -/م

 ١؟



 ثيدحلا مولع عاونأ

 لوبقم : نيمسق ىلإ يوبنلا ثيدحلا ءاملعلا رفكأ مسقي

 . دودرمو

 تعمتجا هولمحو هولقن نيذلا هيلقان نأ : هانعم لوبقملاو

 الوبقم هولقن يذلا ثيدحلا راص كلذلو , لوبقلا تافص مهيف

 . ءاملعلا دنع

 هلقن نميف لوبقلا تافص رفوتت مل هنأ : هانعم دودرملاو

 . ادودرم هلقن يذلا ثيدحلا راص كلذلو : هلمحو

 ثيدحلاب حلطصملا ءاملع دنع ىمسي يذلا وه : لوبقملاو

 ءاملع دنع ىمسي يذلا وه : دودرملاو . نسحلا وأ حيحصلا

 . فيعضلاب حلطصملا

 , يوارلا يف ةمات ةلماك نوكت دق لوبقلا تافص تناك املو

 ةجرد : نيتجرد ىلع لوبقملا نوكي نأ ىضتقا , ًاليلق صقنت دقو
 وه تافصلا ىلعأ ىلع لمتشملاف , اهنم لقأ ةجردو ايلع

 . نسحلا وه كلذ نم لقأ وه ام ىلع لمتشملاو ؛ حيحصلا

١ 



 : اذه نم لصحتيو

 . فيعضو

 حيحصلا

 . ضيرملا دض : ةغل حيحصلا

 تافص ىلعأ ىلع لمتشا يذلا ثيدحلا وه : احالطصاو

 : ةسمخ يهو ؛ لوبقلا

 لك نوكي نأ لاصتالا اذه ىنعمو « دنسلا لاصتا : لوألا

 نم عمس هقوف نمو . ةقيقح هقوف نمع عمس دق ةاورلا نم وار
 . دنسلا رخآ ىلإ اذكهو , هقوف يذلا

 - :٠ ًالفم يراخبلا لوق « كلذ لاثم

 , دانزلا يبأ نع , كلام انربخأ , فسوي نب هللا دبع انثدح

 : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنأ ةريره يبأ نع , جرعألا نع
 باتك يف يراخبلاهاور « ةثالفلا يفاك نينثالا ماعط»

 ظ . )2١ ةمعطألا

 نم عمس دق يراخبلا نأ كلذ ىنعمو ؛ لصتم دنس اذهف

 . (895) (؟5/١٠٠) نينثالا يفكي دحاولا ماعط باب )١(

١ 



 اذه كلام نم عمس هللا دبع نأو , ثيدحلا اذه هللا دبع

 نم هعمس وهو ؛ دانزلا يبأ نم هعمس اكلام نأو ء ثيدحلا

 نم هعمس وهو ةريره ىبأنمهعمس وهو جرعألا

 . هلع هللا لوسر

 دوجوو هلبق يذلا نمز يف يوارلا دوجو يضعقي اذهو

 هنم هعامس ققحتي نأ نكمي ىتح هقوف نم نمز يف هلبق يذلا
 . هب هلاصتاو

 . يوارلا ةلادع : ىناثلا

 دنسلا كلذ ىف ثيدحلا ةاور نم وار لك نوكي نأ يأ

 . ًالدع

 رئاغصو قسفلا نم ملاسلا لقاعلا ملسملا وه : لدعلاو

 لك لوهجملاو نونجملاو قسافلاو رفاكلاف ,. ةسيسخلا فاصوألا

 اذإ ةياورلا ةلوبقم ىهف ةأرملا فالخب . الودع اوسيل ءالؤه

 . . ةسيسخلا فاصوألاو قسفلا نم ةملاس ةلقاع ةملسم تناك

 نم ًاملاس القاع ًاملسم ناك اذإ هتياور لبقت دبعلا كلذكو

 هكولس ةفاظن اهانعم يوارلا ةلادع نإ : لوقن نأ نكميو

 , يوارلا يف يقالخألا بناجملا لوانتي وهو ء هريس ةراهطو

١ 



 يوارلا نوك نم مزلي ال هنأل ؛ :يملعلا بناجإ طارصف ا ىقبيو

 ' هتياور ىف ًادقتم ًاظفاح نوكي نأ هسفن ىف اًّيقت ًاحلاص ًالدع

 .اًيقت ًاحاص ًالدع نوكي نأ ةياورلا

 ,رخآ فصوب ققحني نأ يوارلا يف ٠ ءاملعلا طرتشا كلذل

 نوربعي يذلاوهو « هتياور ىف ًاققحم ًانقتم اظفاح هنوك وهو

 . حيحصلا طورش نم ثلاغلا طرشلا وهو , طبضلا مامتب هنع

 ةبترملا ىف هنوك : كلذب دارملاو ,. طبضلا مامت : ثلاثلا

 نم نكمتي ثيحب هنهذ ىفهعمس ام تبني نأب ؛ ايلعلا

 اضيأ جرخو ٠ أطخلا ريثك لفغملا جرخف ؛ ءاش ىتم هراضحتسا

 حجرأ ةقثلا كلذ فلاخي ال يأ ذوذشلا نم هولخ : عبارلا

 5 ةاورلا نم هنم

 1 ةلع ثيدحلا ىف نوكي ال يأ ةلعلا نم هولخ سماخلا

 . هنم ةمالسلا هرهاظو لوبقلا يف حدقي يفخ فصو : ةلعلاو

 : كمكح

 انجيو ؛ اهريغو ماكحألاو دئاسقعلا يف هب جتحي هنأ

 . هب لمعلا

 /ا١



 نسحلا

 ثيدحلا : وه احالطصاو , سفنلا هيهتشت ام : ةغل نسحلا

 ةجرد نع هطبض لق يذلا لدعلا لقنب هدنس لصتا يذلا

 : ةسمخ هطورشف « ةلعلاو ذوذشلا نم الخو , حيحصلا

 . دنسلا لاصتا : لوألا

 . يوارلا ةلادع : يناثلا

 . يوارلا طبض : ثلاثلا

 يلد ححسملا فار سدا دعب م نوكي نأ دارملاو »

 . ( طبضلا فيفخ

 . ذوذشلا نم هولخ : عبارلا

 . ةلعلا نم هولخ : سماخلا

 اميف حيحصلا طورش لثم نسحلا طورش نأ . اذهب ملعف

 0 ل طبضلا وهو « ثلاثلا طرشلا ادع

 لب كلذ طرتشي ال هنإف نسحلا يف امأ « ايلعلا ةبترملا يف نوكي

 . طبضلا ةفخب ىفتكي

 : هلاثم

 يبأ نع ةملس يبأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم ثيدح
 . هنع هللا يضر ةريره
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 ةياغ ىف سيلو ؛ قدصلاب روهشم . اذه ورمع نب دمحمف

 . ظفحلا

 : كمكح

 هنود ناك نإو . هب لمعلاو جاجتحالا يف حيحصلا لثم وه

 ىلعأ هنأل ,. ضراعتلا دنع حيحصلا هيلع مدقي اذهلو , ةوقلا يف

 ظفحلا يف حيحصلا لاجر نع هلاجر ترصق نسحلا ذإ ؛ ةبتر هئم
 . طبضلاو ظفحلا ةياغ يف مهف حيحصلا لاجر امأ , طبضلاو

 فعضلا

 دض -اهحتفو داضلا مضب - فعضلا نم : ةغل فيعضلا

 تافص هيف عمتجت مل يذلا ثيدحلا وه : احالطصاو . ةوقلا

 . نسحلا تافص الو حيحصلا

 . دودرملا : هل لاقيو

 : هلاتم

 ) (١١2)نيبروجلا ىلع حسمو أضوت 2 يبنلا نأ ) ١ ثيدح

 : فيعض وهو يدوألا سيق يبأ نع ىوري هنأل فيعض اذهف

 ىلع حسسملا باب , ةراهطلا باتك . )41١/1١()١154( دواد وبأ هاور )١(

 يف ءاج ام باب . ةراهطلا باتك (494) )١517/١( يذمرتلاو . نيبروجلا
 1 . نيلعدلاو نيبروجلا ىلع حسملا
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 : هماسقأ

 (/١).ىلإ مهضعب هلصوأف , هميسقت يف ءاملعلا فلتخا

 . ( 57) ىلإ مهضعبو ( 45) ىلإ مهضعبو , ًامسق
 نبا لاق دقف « ًالئاط ديفت ال تاميسقتلا هذه لك نكلو

 ءالؤه نأ ىلع « برأ هءارو سيلو , بعت كلذ نإ » رجح

 : اليلق الإ هعاونأ نم ادل اومسي مل هميسقت يف اوفلتخا نيذلا

 . ائيعم امسا فعضلا تالاح نم ةلاح لكل اوصصخي ملو

 : كهمكح

 دئاقعلا يف هب جاجت حالا زوجي ال فيعضلا ثيدحلا

 بيهرتلاو بيغرتلاو لئاضفلا يف هب لمعلا زوجيو . ماكحألاو

 . اهعضاوم يف ةلصفم طورشب , بقانملا ركذو

 موبفرلا
 وأ لوقلا نم هِيَ ىبنلا ىلإ فيضأ يذلا ثيدحلا : وه

 ..ا8/" ما اليضتم ةدتس اناكأ هاوس ريرقتلا» را لمفلا

 اذإف هلع يبنلا ىلإ هتفاضإب هتبتر عافترال اعوفرم يمسو
 ناك , اذك لعف وأ , اذك هلع هللا لوسر لاق : يباحصلا لاق

 وأ يعباتلا عبات وأ يعباتلا لاق ول اذكو , ًاعوفرم ثيدحلا اذه

 . اعوفرم ىمسي كلذ نإف , مهدعب نم

16 



 طرتشي ال ام لكو دنسملاو لصتملا فيرعتلا اذه يف لخديو

 : عوطقملاو فوقوملا جرخيو لضعملاو لسرملاك لاصتالا هيف

 : عفرلا عاونأ

 : نامسق عفرلا

 لايف هيف يذلا وضهو ؛ يحسيرصت عفر: لوألا

 . افنآ مدقت يذلا وهو , هلع هللا لوسر نع وأ هلع هللا لوسر

 يوارلا هيف حرصي مل يذلا وهو ؛( يمكح عفر : يناغلا

 لوق اهنم . ةرسيثك عاونأ وهو « لَ هللا لوسر لاق : هلوقب
 ىمسيو ؛ عفرلا مكح هلف ( اذكو اذك ةنسلا نم : يباحصلا

 . امكح اعوفرم

 : كمكح

 : ًافيعض نوكي دقو ًانسح نوكي دقو احيحص نوكي دق هنأ

 كتسملا

 هدنسأ ام هيف عمج باتكل لاقي ؛ نونلا حتفب دنسملا

 . هفيرعت ينآلا ثيدحلل ًاضيأ لاقيو , ةباحصلا

 ىهتني نأ ىلإ هيوار نم هدانسإ لصتملا ثيدحلا وه : دتشملا

 . هفيرعت يف كلذ ريغ ليقو , يع يبنلا ىلإ
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 قلعملاو عطقنملاو عوطقملاو فوقوم لاف فيرعتلا اذه ىلعو

 . دنسملا نم تسيل لضعملاو لسرملاو

 : كمكح

 . هلاجر تافص بسحب , فعضلا وأ نسحلا وأ ةحصلا

 لصتمملا

 وار لك عامسب هدنس لصتا يذلا ثيدحلا وه : لصتلملا

 , هلع هيلإ هؤاهتنا ناك ءاوس , هاهتنم ىلإ هقوف نمت , هتاور نم

 . لصتؤملاو لوصوملا : هل لاقيو , يباحصلا ىلإ وأ

 دنسم لكف ؛ لصتملا نم صخأ دنسملا نأ ملع ء اذهبو

 . ادنسم لصتم لك سيلو , لصتتم
 .الصتم نوكي دق عوطقملاو فوقوملاف فيرعتلا اذه ىلعو

 : كهمكح

 . افيعض وأ انسح وأ احيحص نوكي دق هقباس لثم هنأ

 فوقوملا

 وأ الوق ناك ءاوس . ىباحصلا ىلإ فاضملا ثيدحلا : وه

 يطق ءادبلا هعيش نعت اوا سرا داع

 : اذك امهنع هللا يضر رمع نبا لاق : لثم يلوقلا فوقوملا
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 . اذك هنع هللا يضر دوعسم نبا لاق

 يف ةبادلا ىلع رمع نبا رتوأ : لثم يلعفلا فوقوملاو
 . هريغو رفسلا

 , لضعملاو عطقنملاو لصستملا فيرعدلا اذه يف لخديو
 . لسرملاو عوفرملا جرخيو

 : همكح

 . افيعض وأ انسح وأ ًاحيحص نوكي دق هقباس لثم هنأ

 عوطقملا

 ؛ ًالعف وأ ًالوق يعباتلا ىلإ فاضملا ثيدحلا وه : عوطقملا
 . ال مأ دانسإلا لصتم ناك ءاوس

 . هلع يبنلا وأ يباحصلل لوصولا نع هعطقل كلذب يمسو

 : عطقنملاو لضعملاو لصستملا فيرععلا اذه يف لخديو
 . لسرملاو فوقوملاو عوفرملا جرخيو

 : كهمكح

 , عفرلا ىلع لدت ةئيرق كانه تناك اذإ الإ ةجحب سيل هنأ

 نوكيف فقولا ىلع لدت ةئيرسق وأ . ًامكح اعوفرم نوكيف

 فل



 ( اذكو اذك ةنسلا نم » يعباتلا لوقك .امكح ًافوقوم

 . فقولا مكح هل , عوطقم اذه نأ حجارلاف

 سكعلابو عطقنملا عضوم يف عوطقملا مهضعب قلطأ دقو

 . عوطقملا عضوم يف عطقنملا قلطأو يأ . ًازوجت

 عطقنملا

 ال نأ طرشب . دحاو وار هدنس نم طقس يذلا ثيدحلا: وه

 . ايناضض طقاينلا نكي

 , رثكأ وأ دحاو عضوم نم طقاسلا يوارلا اذه ناك ءاوس

 نوكيف « دحاو ىلع عضوم لك يف طقاسلا ديزي ال ثيحب نكل
 . رثكأ وأ ةثالث وأ نيعضوم يف ًاعطقنم ذئديح

 . هطسو وأ دنسلا لوأ يف طقاسلا يوارلا ناك ءاوسو

 , فوقوملاو لسرملاو عوفرملا فيرعسلا اذه يف لخديو

 . لصتملا جرخيو

 : همكح

 : فيعضلا عاونأ نم هنأ
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 لضعلملا
 نم ذوخأم : ةغل - لوعفملا مسا ةغيصب - لضحعملا

 ) كلذب ثيدحلا يمس هرمأ هايعأ اذإ نالف هلضعأ : مهلوق

 ملف . هايعأو هلضعأ هنأك هب ثدح يذلا ثدحملا نأل

 . هنع هيوري نم هب عفتني

 يأ نم ًادعاصف نانثا هدنس نم طقس يذلا ثيدحلا : وهو
 نأك . نيطقاسلا يف عباتتلاو يلاوتلا طرشب , ناك عضوم
 نانثا وأ , هعباتو يعباسلا وأ . يعباتلاو يباحصلا طقسي

 نم. رخآ عضوم نم طقس مث , نيلجر نيب دحاو طقس اذإ امأ
 يف مدقت امك , نيعضوم يف عطقنم وهف . رخا دحاو دانسإلا

 . عطقنملا

 : لضعملا لاثم

 يبأ نع ينغلب : لاق هنأ 2') أطوملا يف كلام مامإلا هاور ام
 هتوسكو هماعط كولمملل » : لاق هلع هللا لوسر نأ ةريره

 نع نالجع نب دمحم نع ثيدحلا اذه يوري كلامف « فورعملاب

 )١( كولمملاب قفرلاب رمألا باب , ناذئتسالا باتك ( 580/95) ص .
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 ؛ أطوملا جراخ يف اذنكه ًالصعم ءاج دقو , ةريره يبأ نع هيبأ

 . نانثا طقاسلا نأ رهظف

 عوطقملاو فوقوملاو عوفرملا فيرعتعلا اذه يف لخديو

 . لصتملا جرخيو

 : همكح

 . فيعضلا عاونأ نم هنأ

 لمصسرملا

 , قالطإلا وهو « لاسرإلا نم ذوخأم : لوعفملا مسا ةغيصب

 مل ثيح . هتاور عيمجب هديقي ملو ثيدحلا قلطأ لسرملا نوكل

 . هنع هلسرأ نم مسي

 70 لا توبا وهو

 هنَْع هللا لوسر لاق : لاق يعباتلا

 ا ب اذه نم جرخيو

 . عطقنملاو لضعملا لخديو

 : لسرملا مكح
 00دك

 وه اذهو , اهريغو ماكحألا يف لسرملاب جتحي هنإف كلام مامإلا
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 . لبنح نب دمحأ مامإلا نعو هنع روهشملا

 ناكم اذه سيل . ءاملعلا هنيب فالخ ةلأسملا هذه يفو

 :؛ لسرملا لاثم

 نع مللسأ نب ديز نع « 77 أطوملا يف كلام ماسلا هاور م
 حيف نم رحلا ةدش نإ » : لاق ُهّْنيَع هللا لوسر نأ راسي نب ءاطع
 . ثيدحلا ( منهج

 . هللط يبدلا ىلإ ثيدحلا عفر دقو , يعبات اذه ءاطعف

 قلعملا ٠
 رادجلا قيلعت نم ذوخأم - ةددشملا ماللا حتفب - قلعملا

 . لاصتالا عطق نم عيمجلا هيف كرتشي امل ء هوحنر

 ناك ءاوس « دانسإلا لوأ هنم فذح يذلا ثيدحلا : وهو
 . هرخآ ىلإ ولو « الوأ يلاوتلا ىلع رثكأ وأ ادحاو فوذحما

 ظ ؛ هلاثم
 لاق وأ ةريره وبأ لاقو أ هيَع هللا لوسر لاق : يوارلا لوقي نأ

5 
 ةرجاهلا يف ةالصلا نع يهنلا باب , ةالصلا توقو باتك

)57()15/1١( 2١١ 
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 هللَع يبنلا نيبو هئيب نأ عم « قيم اياب اذكه يرهزلا

 . وار نم رفكأ يعباتلاو يباحصلاو

 جرخيو . الصتم نكي مل ام لك فيرعتلا اذه يف لخديو
 . لصتملا

 : همكح

 : دنسلا نم فوذغلا لاحب لهجلل فيعض هنأ

 لسلسمما

 : ًاحالطصاو . عباتتلا : ةغل وهو لسلسعلا نم : لسلسملا

 ةلاح ىلع « ًادحاوف ًادحاو هدانسإ لاجر دراوت يذلا ثيدحلا وه

 . ةدحاو ةفص وأ , ةدحاو

 : نوكي نأ اهنمف , عاونأ لسلسعللو

 ذاعمل هنْيَع ىبنلا لوقك « ةيلوقلا ةاورلا لاوحأ ىف - ١

 : ةالص لك ربد لقف كبحأ ىنإذاعم ايو : هنع هللا ىضر

 لك نإف « 227كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع ىنعأ مهللا

 كبحأ ىنإ نالف اي : هدعب نمل لوقي ثيدحملا اذه ةاور نم دحاو

 رافغتسالا يف باب , ةالصلا باتك (857/5()1877) دواد وبأ هاور (1)

 . ركذلا دعب ءاعدلا باب ١" / 87 ( )*١18.0( ىئاسنلاو
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 . ةبحناب لسلسملا ىمسيو (.... ١ لقف

 : ةريره يبأ ثيدحك . ةيلعفلا ةاورلا لاوحأ يف -؟
 موي ضرألا هللا قلخ »: لاقو , مساقلا وبأ يديب كبش
 يوارلا ديب هدي كبشي هتاور نم وار لك نإف . « 225)تبسلا
 ع خلإ ( .... لاقو يديب نالف كبش :١ هل لوقيو ٠ هنع

 .ةكراشلاب يبلسلا سيسر اذكمو

 : وار لك لوقيف عامسلاك لمحتلا فاصوأ يف 6

 . اذكهو , خلإ .. ًانالف تعمس : لاق انالف تعمس

 . ديعلا مويب لسلسملاك . ةياورلا نمز يف -4

 دنع ءاعدلا ةباجإب لسلسملاك . ةياورلا ناكم يف -ه
 . كلذ وحن وأ مرتلملا

 . ةاورلا نم طبضلا ديزم ىلع هلامتشا : لسلسملا ةدئافو

 : كهمكح

 يف ال ؛ لسلستلا يف فعض نم ملست املق تالسلسلملا
 ةفص نكلو . ًاحيحص نوكي دقف نتملا لصأ امأ , نتملا لصأ
 . لاقم اهيف نوكي دق هدانسإ لسلست

 )١( "4-م 8 ص. ثيدحلا مولع ةفرعم يف السلسم مكاحلاهاور .
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 بيرغلا

 درفنا ام وه : ًاحالطصاو , هنطو نع درفنملا : ةغل بيرغلا

 وأ هنتم يف ةدايزب درفنا وأ ؛ هريغ هوري مل ثيحب ءوار هتياورب

 . هدانسإ

 هنأش يذلا بيرغلاك هريغ نع هيوار دارفنال ابيرغ يمسو

 . هنطو نع دارفنالا

 : هماسقأ

 درفني نأ وهو , قلطملا درفلا : لوألا : نامسق وهو

 . ةاورلا عيمج نم ثيدحلاب يوارلا

 : كلاثم

 ءاجتنال : نيني يعينا ةين ركل كيدع

 . رمع نبأ نع رانيد نب هللا دبع هب درفت ء ( 2>بهوي الو

 هب درفنا هنوكب اديقم ناك ام وهو « ىبسنلا درفلا : يناغلا

 درفنا هنوكب ًاديقم وأ نالف الإ ةقث هوري مل : هيف لاقيف ةقثلا

 وأ , نالف هخيش نع نالف هب درفنا : لاقيف هخيش نع يوارلا هب

 ننسلا يف ىقهيبلاو )941١/5()0990( كردتسملا يف مكاحلا هاور 2١١

 .(؟4١5"ا/)(1/*١59) ىربكلا
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 لهأ نم هب درفنا : لاقيف « دلب لهأ نع هب درفنا هنوكب اديقم

 . نالف ةنيدملا

 : كمكح

 نوكي دقو ؛ انسح نوكي دقو احيحص نوكي دق هنأ

 ' بلاغلا وهو افيعض

 ديس ردغلا

 هاور ولو ؛ هتاقبط نم ةقبط ىف نانثا هتياورب درفنا ام : وه

 . عمج نينثالا دعب

 : كهمكح

 : فعضلا امإو « نسحلا امإو ةحصلا امإ

 : هلاثم

 هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال ١ نيخيشلا ثيدح

 ا (١>نيعمجأ سائلاو هدلوو هدلاو نم

 ؟ بيهص نب زيزعلا دبعو ةداتق هنعو ؛ سنأ ةاور

 هللا ىلص لوسرلا بح باب . ناميإلا باتك )9/1١()١5( يراخبلاهاور )١(
 . ناميإلا نم ملسو هيلع
 ىلص لوسرلا ةبحم بوجو باب : ناميإلا باتك )494/١()7١( ملسمو
 . ملسو هيلع هللا
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 روهشملا

 ولو « هتاقبط نم ةقبط يف ولو ؛ رثكأف ةثالث هاور ام : وه

 . عمج ةثالغلا دعب هاور

 : هئاثم

 5 ١2)اعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ ) : ثيدح

 : كمكح

 , ملعلا ضبقي فيك باب , ملعلا باتك )4/1١"( )٠0٠١( يراخبلا هاور (1)
 . هضبقو ملعلا عفر باب . ملعلا باتك (510) (1:0/8) ملسمو
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 رتاوتملا

 نوغلبي ثيحب , رصح الب عمج نع عمج هأور ام : وه
 نوكي نأط رشب ٠ بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ليحت ادح

 : ةعبرأ هطورشف . عامسلا وأ 257سحلا مهئاهتنا دنتسم

 ::ةدعلا ةرثك--1

 : بذكلا ىلع مهؤطاوت ةداعلا ةلاحإ - ؟

 . ءاهتنالا ىلإ ءادتبالا نم ةرثكلا كلت دوجو -''

 . عامسلا وأ سحلا مهئاهتنا دنتسم نوكي نأ 8

 : هلاثم

 دقف « ( (؟)رانلا نم هدعقم أوبتيلف ادمعتم يلع بذك نم 0

 . يباحص يتئام نع ءاج

 )١( ةيؤرلا : سحلا . !

 ] . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع بذك نم مثإ باب ؛ ملعلا باتك )١١١( (”5/1 يراسخبلا هآور 2(
 هللا لوسر ىلع بذكلا نم ريذحتلا يف باب ؛ ةمدقملا )8/1١(0"( ملسمو
 . ملسو هيلع هللا ىلص

 انذت



 : كمكح

 ؛ هقفلا لوصأ ثحابم نم وهو « يرورضلا ملعلا ديفي هنأ

 كرك اب

 نعنعملا

 تايب ريغ نم( نع »: ظفلب يور يذلا ثيدحلا:وه

 5 عامسلا وأرابخإلا وأ ثيدحتلل

 : كهمكح

 . افيعض نوكي دقو انسح نوكي دقو ًاحيحص نوكي دق هنأ

 مهبملا

 مل ةأرما وأ لجر هنتم وأ هدنس ىف دجوي يذلا ثيدحلا . وه

 : انهت

 : هلاثم

 . لجر نع نايفس نع

 : كهمكح

 اذإ امأ , فيعض هنإف , ملعي ملو دنسلا ىف ماهبإلا ناك اذإ

 . رضي الف نتملا يف ناك
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 مالظلا طالتخا : وهو « سلدلا نم ذوخأم : ةغل سلدملا

 . ءافخلا يف هكارتش ال كلذب ثيدحلا يمس , رونلاب

 هوجو نم هجوب يوارلا هيف سلد يذلا ثيدحلا : وهو
 . سيلدتلا

 : هعاونتأ

 هخيش يوارلا طقسي نأ : وهو . دانسإلا سيلدت ١-
 كلذل رصاعم وه نمث هقوف نم وأ هخيش خيش ىلإ يقتريو
 نوكي الكل . ًالاصتا ىضعقي ال ظفلب هيلإ كلذ دنسيف . يوارلا
 اياك

 : هلاثم

 ديزف , دمحم نع دلاخ نع ورمع نع ديز دنسلا اذه يف

 رصاعم - ديز يأ - وهو , دلاخ نع , ورمع هخيش نع يوري

 حرصي ال ىتح ؛ تعمس وأ ينثدح : لوقي ال هنكلو ٠ دلاخ

 نم ةقيقح هعمس نوكي نأ ًاضيأ لامتحا عم اذه ؛ بذكلاب

 : هرصاعو هتايح كردأ هنأل , دلاخ

5> 6 



 : كمكح

 ( نع ١ ك همدعو عامسلل لمتحم ظفلب سلدملا هاور ام

 . لبقي ال هنإف
 ( تعمس )و( ينثدح مك عامسلاب هيف حرص امو

 : ةقئاناك [ذإ لرقم ونا انيك وو

 يذلا هخيش يمسي نأ : وهو . خويشلا سيلدت -"؟

 ةينك نم اهب رهتشي مل ةفصب وأ , فورعملا همسا ريغب هنم عمس

 هريغ ىلع بعصت نأ لجأل « ةليبق وأ دلب ىلإ ةبسن وأ بقل وأ

 نأ ديري ذيملتلا نأ وأ , فيعض خيشلا نأ لجأل امإ , قيرطلا

 . نسلا يف هنم رغصأ خيشلا نأ وأ  خويشلا ريفك هنأب رهظي

 . كلذ ريغو

 : هلاثم

 ةماعلا نم ريثكو , فورعم مسالا اذه نإف.. يراخبلا مامإلا

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ همسا نأ يرديال

 : لوقيو يوارلا يتأيف , يفعجلا يراخبلا هبزدرب نب ةريغملا نبا

 نظي الف , ظفاحلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ ينثدح

 هبقلو همسا فورعم يراخبلا نأ عم اذه يراخبلا هنأ عماسلا

 . طقف بيرقتلل لاثملاو , هتينكو
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 ظوفحملاو ذاشلا
 وأ نتملا يف - افلاخم ةقثلا هاور يذلا ثيدحلا وه : ذاشلا

 ؤ مدع عم ؛ ناصقن وأ ةدايزب هنم قثوأ ناك نم - دنسلا يف

 . هريغ در هلوبق نم مزلي ثيحب عمجلا ناكمإ

 ذاشلا لباقيو . اذاش نوكيالف عمجلا نكمأ اذإ امأ

 . ظوفحلا

 : دئسلا يف دودشلا لاثم

 ةنييع نبا قيرط نم هجام نباو يذمرعلاو دواد وبأ هاور ام
 نبا نع - سابع نبا ىلوم - ةجسوع نع رائيد نب ورمعع نع
 ًاثراو عدي ملو هلت هللا لوسر دهع ىلع تام الجر نأ : سابع

 . )١( ثيدحلا

 , هريغو جيرج نبا هلصو ىلع ةنييع نبا عبات دقو

 يوذ ثاريم ىف باب , ضئارفلا باتك (08٠75)(١؟ 4/7 دواد وبأ هاور 2١١
 . ماحرألا

 ىلوملا ثاريم يف باب . ضئارفلا باتك )1477/4()75١١5( يذمرسلاو
 . لفسألا

 . هل ثراو ال نم باب . ضئارفلا باتك (؟1741) (9185 / ؟) هجام نباو

١ 



 ةجسوع نع رانيد نب ورمع نع هاورف « ديز نب دامح مهفلاخو

 . السرم هاور لب سابع نبا ركذي ملو

 فلاخو ؛ السرم هتياورب درفنا ادامح نأ حضتي ؛ مدقت امو

 . ةلوصوملا ةياورلا يهو , امهريغو جيرج نباو ةدييع نبا ةياور
 الك نأ عم ةظوفحملا يه ةنييع نبا ةياورو « ةذاش دامح ةياورف

 . ةقث ةنييع نباو دامح نم

 : نثملا يف دودشلا لاثمو

 لاق : لاق يلذهلاةشيبن نعول سم هاورام

 هنإف « ( 22)برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ , : يع هللا لوسر

 -ريغصتلاب- يلع نب ىسوم ةهاورو « اذكه هقرط عيمج نم ءاج

 ( ةفرع موي ١ ةدايزب رماع نب ةبقع نع هيبأ نع حابر نبا

 . ةدايزلا كلتب ةعامجلا هتفلاخم ءذاش ىسوم ثيدحف

 : كمكح

 . لوبقم هنإف ظوفحملا فالخب فيعض هنأ

 مايأ موص ميرحت باب , مايصلا باتك (41١١)(6١"/)ملسم هاور )١(
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 فورعملاو ركنلملا

 نم هنم ىلوأ وه نمل افلاخم فيعضلا هاور ام وه :ركنملا

 هفلاخ يذلا ةقفلا ثيدح : وهو « فورعملا هلباقيو . تاقثفلا

 . فيعضلا
 امن

 هريغ قيرط نمو . افورعم ىمسي ةقثلا قيرط نم ءاج امف

 خيش هحجر امك , روهشملا دمتعملا وه اذهو ًاركنم ىمسي
 . رجح نبا مالسإلا

 : فورعملاو ركذملا لاثم

 ةلمهملا ءاحلا مضب - بيبح قيرط نم متاح يبأ نبا هاور ام

 بيبح نبا - ةحوتفم امهالوأ نيتدحوم نيب ةيتحتلا ديدشتو

 قاحسإ يبأ نع تايزلا ةزمح يخأ - ميرك نزوب ةلمهملا حتفب -

 نم ١ : لاق للك يبنلا نع سابع نبا نع ثيرح نب رازيعلا نع

 لخد فيضلا ىرقو ماصو جحو ةاكزلا ىتاو ةالصلا ماقأ

 هاور تاقثلا نم هريغ نأل ركدم وه : ماج ربل ((؟<١) ةنجلا

 ريغ وهو - بيبحو . فورعملا وهو , افوقوم قاحسإ يبأ نع

 )١( ريبكلا يف يناربطلا هاور )؟١١5/1١5()١75555(.
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 راص ةقث ريغ فلاخما ناك املو , افلاختف ثيدحلا عفر - ةقث

 . فورعملا وه تاقثلا ثيدحو « ركنملا وه هنيدح

 : همكح

 . فورعملا وهو هلباقي امب جتحي امنإو دودرم فيعض هنأ

 لزانلاو ىلاعلا

 وه : ىلاعلا دانسإلاف « دنسلا فاصوأ نم لوزنلاو ولعلا

 . هلاجر ترثفك يذلا وه : لزانلاو ؛ هلاجر تلق يذلا

 وأ باتكلا نم وأ هَ يبنلا نم برقلا ةيزمل لضفأ يلاعلاو

 . يوارلا هب لصعي يذلا مامإلا

 : همكح

 : انيعش نأ امير اهيهف روك وق هنا

 جردملا

 ناعون : ًاحالطصاو . لاخدإلا : ةغل وهو جاردإلا نم

 . دانسإلا جردمو نتملا جردم

 ةدئاز ظافلأل ةاورلا سصضعب لاخدإ وهف : نتملا جردم امأو



 هلخدأ ام نأ نايب ريغ نم ثيدحلاب اهلصي نأ طرشب . نتملا ىلع

 + ل ىو

 : كلاثم

 راغب ولخي َهّللظ يبنلا ناك » اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح
 ع ١2)ددعلا تاوذ يلايللا - دبعتلا وهو - هيف ثدحتيف ءارح

 . ثيدحلا يف جردم ( دبعتلاوهو ١ : هلوقف

 . تالوطملا يف ةريثك ماسقأ هلف دانسإلا جردم امأ

 : امكح

 . ًافيعض وأ ًادسح وأ احيحص نوكي دق هقباسك هنأ

 جبدملا

 يف هل يواسملا هاخأ ينعي : هنئيرق نع نيرق لك هاور ام : وه
 ىبأ نع ةشئاع ةياورك « خويشلا نع ذخألا يأ دنسلاو نسلا

 يحولا ءدب ناك فيك باب ؛ يحولا ءدب باتك (”) )7/1١( يراخبلا هاور 6

 . يحولا ءدب باب , ناميإلا باتك )97/١( )١50( ملسمو
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 : كمكح

 .افيعض وأ انسح وأ احيحص نوكي دق هقباسك هنأ

 قرتفملاو قفتملا

 هامسم ددعت نأب « هانعم قرتفاو هطخو هظفل قفتا ام : وه

 . يظفللا كرتشملا ليبق نم وهف

 : كهلاثم

 مهنم لك , صاخشأ ةتسل مسا اذهف « دمحأ نب ليلخلا

 فليخناو فلتؤملا

 ةهج نم فلتخاو , ةباتكلاو طخلا ةهج نم قفتا يذلا : وه

 . ظفللا

 : كلاثم

 : ةرامع -- ةرامع - ديمح - ديمح - ديسأ - ديسأ

 ع



 بولقهملا

 ' لادبإب «رييغت هدنس يف وأ هنتم يف عقو يذلا ثيدحلا : وه.

 . كلذ وحنو . ريخأتو ميدقتب وأ , رخآب ظفل
 : هعاونأ

 : هتروصو . دنسلا يف بلقلا : لوألا , ناعون وهو

 لضألا نوكي نأب كلذو . يوارلا مسا رخؤيو مدقي نأ ١-

 . بعك نب ةرم : لوقيف , الثم ةرم نب بعك

 ةقاورصلا نوار نيه اروسوقم فيدكلا قركي نأ -1
 ؛ ةاورلا نم ةقبطلا يف هريظنب لدبيف , ام دانسإب ًاروهشم وأ

 هلدبيف . رمع نب هللا دبع نب ملاسب روهشم ثيدح لثم كلذو
 . نايعبات امهنأ عم , عفانب

 ثيدحلا نم ةملك لعجي نأ : وهو . نتملا يف بلقلا : يناثلا

 ةريره يبأ ثيدح لثم ؛ روهشملا اهعضوم ريغ يف تاملك وأ
 ,هشرع لظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا يف ملسم دنع

 ام هنيمي ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو » :هيفو



 امنِإو , اوهس ةاورلا دحأ ىلع بلقنا امم اذهف « ١2>هلامش قفنت

 ىتلا ىه نيميلا نأل , هني قفنت ام هلامش ملعت ال ىتح : وه

 : همكح

 . تبانلا

 يواستلا ىلع ةفلتخم هجوأ ىلع يور يذلا ثيدحلا: وه

 ىرخأو هجو ىلع ةرم هاور نأب ؛ دحاو وار نم فالتخالا ىف

 ىف ةفلتخملا تاياورلا تواست اذإ الإ ًابرطضم نوكيالف

 . اهنيب عمجلا الو حيجرتلا نكمي ال ثيحب ؛ ةحصلا

 رثكأ اهيوار نوكل تاياورلا ىدحإ حيجرت نكمأ اذإ امأ

 دجسملا يف سلج نم باب , ناذألا باتك (55:) )15٠0/1( يراخبلا هاور (1)

 ] . دجاسملا لضفو ةالصلا رظعني

 ءافخإ لضف باب . ةاكزلا باتك )٠١71( (9/7) ابولقم ملسم هاورو

 . ةقدصلا
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 الو ًاركنم وأ اذاش نوكي حوجرملاو , امتح ةحجارلا ةياورلل

 . دثنيح بارطضا

 : هلاثم

 ىوس اَقَحَل لاملا يف نإ ١ اعوفرم سيق تدب ةمطاف ثيدح

 اهنع ًاعوفرم هجام نبا اورو « يذمرتلا هاور اذكه ١7 ةاكزلا

 . ( 2') ةاكرلا ىوس قح لاملا يف سيل » : ظفلب اضيأ

 : كمكح

 . هتاور طبض مدعب هراعشإإل فعضلا

 للعلملا

 . لولعملاو لعملا : هل لاقيو

 ةلع ىلع هيف ريصبلا ظفاحلا علطا يذلا ثيدحلا : وهو

 لاسرإلاك اهنم ةمالسلا هرهاظ نأ عم « هتحص ىف ةحداف

 اقح لاملا يف نأ ءاج ام باب ؛ ةاكزلا باتك (55:0و 5505) (148/9) يذمرعلا هاور )١(
 . ةاكرلا ىوس

 . زنكب سيل هتاكز ىدأ ام باب , ةاكزلا باتك (17895) ( 81/0 )1١/ هجام نبا هاور (؟)

 م



 نتملا يف جاردإلا وأ ء لسرسملل لاصتالا وأ ء لوصوملا ثيدحلل

 كردت ال للع اهّلكف , سكعلا وأ عوفرملل فقولا وأ , دنسلاو

 . اهيف رظنلاو قرطلا عمجو ثحبلاب الإ

 : همكح

 . فيعضلا عاونأ نم هنأ

 كوريصحتملا

 . هفعض ىلع عمجم دحاو وار هاور ام وه : كورعملا

 : نارمأ كورتملا يوار فصو يف فيرعتلا نم رهظف

 , بذكلاب هماهتال هفعض ىلع عمجم يوارلا نأ : لوألا

 بدذكي. نأ نمؤي الف , ثيدحلا ريغ يف بذكلاب فرع هنوكل وأ

 مهولا ةرثكل وأ , هتلفغل وأ . قسفلاب هتمهتل وأ , ثيدحلا يف

 درفنا يأ , ثيدحلا ةياورب يوارلا اذه دارفنا : ينافلا

 . وه الإ هوري ملف , هريغ نع ثيدحلا ةياورب

 : هلاثم

 كورتم اذهورمعف « رباج نع رمش نبورمع ةياور

 . ثيدحلا

 ا



 : كهمكح

 . دهشتسي الو هب جتحي الف « هفعض ةدشل « رابتعالا طقاس

 5: يعباتلا ىلإ وأ يباحصلا ىلإ وأ , هِيَ لوسرلا

 ةبلغ وأ بهذمل راصتناوأ نيدلا مدع عضولا ببسو

 : مهحدمب ماكحلل برقتلا وأ لهجلا

 : همكح

 كلذ ميلعت وأ هنم ريذحستلل الإ هتياور مرحن « لطاب هنأ

 . ةفرعملاو ملعلا لهأل

 ةباحصلا

 ىلع تامو هب ًانمؤم هلع يبنلا يقل نم وه : ىباحصلا

 . كلذ

 اطورش نييلوصألا ضعب ىريو . نيثدحملا رثكأ دنع اذهو

 : ةبحصلا ققحن ىف اهنم دب ال ىرخأ

 عا/



 . هلع يبنلل هتسلاجم لوط : اهنم

 . ةوزغلل هعم جورخلا : اهنمو

 . هنع ثيدحلا ةياور : اهنمو

 . لوألا روهشملاو

 ةباحصلا ةلادع

 نتفلا سبال ,. مهريغصو مهريبك ,« لودع مهلك ةباحصلا

 قافتاب , اهدهشي مل وأ ةيواعمو يلع نيب برحلا دهش يأ . ال مأ

 رثآملا نم مهل دهمت ام ىلإ ارظنو , مهب نظلل ًاناسحإ ةنسلا لهأ
 هنع مهغيلبتو « ميلاقألا مهحتفو , ُهّليَع هدعب هرماوأ لاثتما نم

 ةالصلا ىلع مهتبظاومو , سانلا مهتيادهو , ةنسلاو باتكلا

 مركلاو ةعاربلاو ةعاجشلا عم , تابرقلا عاونأو ةاكزلاو

 مثألا نم ةمأ يف نكت مل يتلا ةديمحلا قالخألاو راشيإلاو

 . ١2)ةمدقتملا

 )١( ثيفملا حتف رظنا )37/5( .
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 ةلادع ةلدأ

 ةنسلاو نارقلا نم ةباحصلا

 نع هرابخإو مهل هللا ليدعتب ةمولعم ةتباث مهتلادعو
 . مهل هرايتخاو مهتراهط

 اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو 8: ىلاعت لاف

 . 4« اديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش

 ( ١47 ةرقبلا ةروس ١

 . #4 سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ل» : ىلاعت لاقو

 ١١٠١( نارمع لآ ةروس )

 ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم 1 : ىلاعت لافو

 . #4 مهنيب ءامحر رافكلا

 درونو , ةريثكف ةباحصلا ليضفت يف ةدراولا ثيداحألا امأ

 : اهم ًاثيش

. 



 نيذلا مث ينرق مكريخ » : لاق هنأ ليَ يبنلا نع هنع هللا يضر

 نع هحيحص ىف نابح نباو يذمرمتلا هاور ام : : ينافغلا

 يف هللا هللا » : هلع هللا لوسر لاق لاق لفغم نب هللا دبع

 يبحبف مهبحأ نمف , يدعب ًاضرغ مهوذختت ال يباحصأ

 دقف مهاذا نمو مهضغبأ يضغببف مهضغبأ نمو ؛ مهبحأ

 نأ كبشوي هللا ىذآ نمو . هللا ىذآ دقف ىناذآ نمو « ىناذآ

 2( )هذنخأي

 نع ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هاور ام : الا
 , يباحصأ اوبست ال يباحصأ اوبست ال : لاق هنأ هِيَ هلع يبنلا

 امابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ول هديب يسفن يذلاوف

 . ( 20هفيصن الو مهدحأ دم كردأ

 .رذنلاب يفي ال نم مثإ باب , روذنلاو ناميألا باتك (5598) (78* /1/) يراخبلا هاور (1)

 نيذلا مث ةباحصلا لضف باب , ةباحصلا لئاضف باتك (؟6"90) ١86( /1/) ملسمو

 . مهنولي
 نابح نباو ,84 باب , بقانملا باتك (58357/8()75857) يذمرسلاهاور (؟)

 .(2(ا/؟١؟)(149/9)

 هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ لئاضف باتك (”517) (148/4) يراخبلا هاور 2(

 . « اليلخ اذختم تنك ولو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق باب . ملسو

 . ةباحصلا بس ميرحت باب , ةباحصلا لئاضف باتك (5540) (148/8/1) ملسمو
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 نع مهريغو هجام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور ام : عبارلا

 : هَتلَع هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع ميكح نبزهب

 رع هللا ىلع اهمركأو اهريخ متنأ , ةمأ نيعبس نوفوت متنأ

 ( 2')لجو

 لاق : لاق رباج نعرازبلا هاور ام : سماخلا

 ىوس نيملاعلا ىلع ىباحصأ راتخا هللا نإ » : ُهللَع هللا لوسر

 ( 7"2نيلسرملاو نييبنلا

 نكح وبا :ليصق # يد

 نيل ا 100

 نم ملسأ نم لوأ : لاقي نأ عروألاو : حالصلا نبا لاق

 , ىلع ثادحألا وأ نايبصلا نمو . ركب وبأ رارحألا لاجرلا

 باتك )١.."( (؟5١/ه١) يذمرتلاو (١1481)(4#4ا//4) دمحأهاور(١)
 (14١"/؟)هجام نباو . نارمع لآةروس نم باب . نارقلا ريسفت
 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ ةفص باب ؛ , دهزلا باتك (5588)

 يفو تاقث هلاجرو « رازبلا هاور : لاقو )١157/١١( عمجملا يف يمثيهلا هركذ (؟)
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 نمو « ةثراح نب ديز يلاوملا نمو . ةجيدخ ةديسلا ءاسنلا نمو

 . ١2)لالب ديبعلا

 : مهددع

 ءاصحإلاو دعلاب مهنع هللا يضر ةباحصلا رصح نأ ملعا

 يف يراخبلا ىور دقو , يداوبلاو نادلبلا يف مهقرفتل , رذعتم
 ةوزغ نع هفلخت ةصق يف لاق كلام نب بعك نأ « هحيحض )

 باتك مهعمجي الو ريثك هلع هللا لوسر عم نوملسملاو : كوبت

 . ( 2" >ظفاح

 ةنسلا لهأ عمجأ : هتيفلأ حرش يف يقارعلا ظفاحلا لاق
 مث ركب وبأ قالطإلا ىلع هلت يبنلا دعب ةباحصلا لضفأ نأ ىلع

 يبطرقلا سابعلا وبأ كلذ ىلع مهعامجإ ىكح نمو . رمع
 : فلخلا الو فلسلا ةمئأ نم دحأ كلذ يف فلتخي ملو : لاقف
 . ىهتنا عدبلا لهأ الو عيشعلا لهأ لاوقأب ةالابم الو : لاق

 )١( ص حاضيإلاو دييقتلا عم حالصلا نبا ةمدقم 8/٠" :

 يراخبلا حيحص (؟) )8/.1١٠( )41418(.
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 ىلع نيعباتلاو ةباحصلا عامجإ هريغو يعفاشلا ىكح دقو

 نع روث يبأ نع انيور ( داقتعالا» باتك يف يقهيبلا لاق . كلذ

 يف نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ فلتخا ام : لاق يعفاشلا

 امنإو ةباحصلا عيمج ىلع امهميدقتو رمعو ركب يبأ ليضفت
 . ( 2')ىهتنا نامثعو يلع يف مهنم فلتخا نم فلتخا

 نولوألا نوقباسلا

 نم نولوألا نوقباسلا : مهريغ ىلع لضف و ةيزم مهل نمثو
 : لاوقأ ةعبرأ ىلع مهب دارملا يف فلتخاو , راصنألاو نيرجاهملا

 ىلإ اولص نيذلا مه :ليقو « ناوضرلا ةعيب لهأ مه : ليقف

 لبق اوملسأ نيذلا مه : ليقو , ردب لهأ مه : ليفو . نيتلبقلا

 نورسشبملا ةرشعلا : مهريغ ىلع لضفو ةيزم مهل نمو
 : مهو ةنجلاب

 )١( ص ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف 864" .

0 



 ١ - قيدصلار كب وبأ .

 . باطخلا نب رمع - ؟

 . نافع نب نامثع -“

 . بلاط يبأ نب يلع -4

 . فوع نب نمحرلا دبع -ه

 . هللا ديبع نب ةحلط -5

 . صاقو يبأ نب دعس -ا

 . ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس -/

 . حارجلا نب ةديبع وبأ -8

 ٠- ماوعلا نب ريبزلا .

 دحاو عضوم يف مهل تءاج ةنجلاب ةراشبلا نأ ءالؤه ةيزمو

 . 2(١)لحاو ثيدحو

 هلع هللا لوسر باحصأ نم ةلمجل ةئجلاب ةراشبلا تعبث دقو

 . مهريغو ةشاكعو لالبو ةيبيدحلا لهأو ردب باحصأك

 , بقانملا باتك ("/48) (548/8) يذمرتلاو ء (19/1()1508) دمحأ هاور ( 1

 ظ . فوع نب نمحرلا دبع بقانم باب
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 ةباحصلا نم نوتفملا

 ةباحصلا نم نوعفملا : مهريغ ىلع لضفو ةيزم مهل نممو

 هلل يبنلا نأل ىوتف ةباحصلا رثكأ وه سابع نب هللا دبعو
 . ( 2(١)باتكلا هملع مهللا ١» : هلوقب هل اعد

 نب هللا دبع : ةعبس ًاقلطم ىوتف مهرفكأ نأ روهشلملاو

 ةيقيدصلا ةشئاعو ؛ هللا دبع هنباو ؛ باطخلا نب رمعو . سابع

 نب ىلعو « تبان نب ديزو « دوعسم نب هللا دبعو . نينمؤملا مأ

 بلاط أ

 ةباحصلا نم تام نم رخا

 ةلثاو نب رماع ليفطلا وبأ اقلطم ةباحصلا نم تام نم رخآ
 . ةكمب ةرجهلا نم ةئام ةنس تام يذلا

 )١( ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق باب , ملعلا باتك (75) (؟1//١) يراخبلا هاور :
 » باتكلا هملع مهللا 1
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 ثيدحلا ةياورل نورثككملا ةباحصلا

 ةياورل نورثكملا : ةباحصلا نم لضفو ةيزم مهل نممو

 يف ربكألا ظحلا مهل ناك« ةباحصلا نم ةعبس مهو , ثيدحلا

 نم ةيمست ىلع ءاملعلا حلطصا دقو « يوبنلا ثيدحلا ةياور

 ةعبسلا ءالؤه نإف اذلو.« ًارثكم و ثيدح فلأ نم رثكأ ىور

 : مهو نيرثكملاب نومسي

 ةديسلا « كلام نب سنأ ء رمع نب هللا دبع « ةريره وبأ

 ديعس وبأ هللا دبع نب رباج , سابع نب هللا دبع , ةشئاع

 نوعباتلا

 تامو ُهْلَع يبنلاب انمؤم « ايباحص يقل نم وه : يعباتلا

 . مالسإلا ىلع

 هلوق يف مهعومجم رابتعاب نيعباتلا نآرقلا ىّكز دقو

 نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو :  ىلاعت

 تادج مهل دعأو هنع اوضرو مهنع هللا يضر ناسحإب مهوعبتا

 . 4 ميظعلا زوفلا كلذ ادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت يرحت

 ( ١٠١١١ - ةبوعلا ةروس )
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 نيذلا مث ينرق مكريخ ٠ : هلع هلوق نم مهل ةنسلا تدهشو
 نم ىأر نمل ىبوطو ينآر نمل ىبوط »: هلوقو . 27( مهنولي
 .5(2) ( ينار

 سمخ غلبت تاقبط مهو ءرصحلا قوفي نيعباتلا ددعو
 نيعباتلا رصع رخآ نأ ىلع مالسإلا ةمئأ قفتا دقو , ةقبط ةرشع
 ةنس نأو , ةرجهلا نم )١5٠( ةئامو نيسمخ ةنس دودح وه

 . نيعباتلا عابتأ رصع رخآ (؟١7) نيتئامو نيرشع

 : لاوقأ ىلع ؟ وه نم نيعباتلا لضفأ يف اوفلتخا دقو

 . ةئيدملا لهأ لوق وهو , بيسملا نب ديعس هنأ : لوألا

 .ةرصبلا لهأ لوق وهو , يرصبلا نسحلا هنأ : يناثلا

 عمجم ا روهشملا مامإلا يرصبلا راسي نسحلا يبأ نبا وه نسحلاو

 نومأملاةقفلا هيقفلا عيفرلا ملاعلا نف لك يف هتلالج ىلع

 . نيعستلا براق دقو ةئامو رشع ةنس تام كسانلا دباعلا

 ص يف هجيرخت مدقت )١(

 عمجملا يف يمشيهلا هدروأو ؛ 50 (؟)
 : ةسلدلا تلازف عامسلاب حرص دقو , ةيقب هيفو . يناربطلا ةاور : لاقو ١١ ٠/20

 . هأ . تاقث هلاجر ةيفبو

 0ا/



 لاق . ةفوكلا لهأ لوق وهو , ينرقلا سيوأ هنأ : ثلاغلا

 ثيدح نم هحيحص يف ملسم ىور امل, باوصلا وهو : يقارعلا

 نإ ) : لوقي هلي هللا لوسر تعمس : لاق باطخلا نب رمع

 ااهف . ثيدحلا .. ( 225>سيوأ هل لاقي لجر نيعباتلا ريخ

 - «")عارنلل عطاق ثيدحلا

 دينس - ءارلاو فاقلا حتفب - ينرقلا رماع نبا وه سيوأو

 دقو , هللاب فراعلا دهازلا , نيقداصلا هللا ءايلوأ نمو , نيعباتلا

 ركذو « ءاعدلا هنم ابلطي نأ هايقل اذإ ايلعو رمع هلع يبنلا رمأ

 مرك يلع فوفص يف ًاليتق دجو هنأ : 276 نازيملا ١ يف يبهذلا

 . ها"ا/ ةنس رفص يف نيفص ةعفو يف ههجو هللا

 لوق وهو . يشرقلا يكحملا حابر يبأ نب ءاطع هنأ : غبارلا

 . ةكم لهأ

 هتلالج ىلع قفتملا روهشملا اهيتفمو ةكم مامإ ءاطعو

 . هتمامإو

 سيوأ لئاضف نم باب , ةباحصلا لئاضف باتك (؟189/19()5475/) مل سم هاور (1)

 . ينرقلا

 "5/8 ص ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف (؟١

 . (889 7/5 ) هل « مالسإلا خيرات ١ يف هلثمو (؟1/١8 لادتعالا نازيم (")
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 يهز نيريس تسب ةصفح نيعباتلا نم ءاسنلا تاديسو

 انس امل 37 9

 .ةصفح ىلع هلضفأ ًادحأ تكردأ ام : ةيواعم نب سايإ لاق

 ةرشع يسدثا ةنبا يهو نآرقلا تأرق : دواد يبأ نبا لافو

 . ةنس نيعبس ةنبا ىهو ه١١٠١١ ةنس تتامو « ةدس

 يبأ جوز يهو ,. ةميجه اهمساو ىرغصلا ءادردلا مأو

 :ةرخآلا يف هل ًاجوز نوكت نأ اهجوز نم تبلط يتلا ءادردلا

 اهجوز ةافو دعب ةيواعم اهبطخف هدعب جوزعت ال نأ اهاصوأف

 .ه ١/ ةنس دعب تيفوتو تادباعلا نم تناكو ؛ ضرت ملف

 ةيراصنألا ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع تنب ةرمعو

 لاق , ةشئاع ةديسلا رجح يف تناك « ةقث ةلضاف ةملاع , ةيندملا

 نم ةشئاع ثيدحب ملعأ دحأ يقب ام : زيزعلا دبع نب رمع

 . اها "١ ةنس تيفوتو . ةرمع
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 ةعيسلا ءاهقفلا

 ٍ مهو زاجحلاب ةعبسلا ءاهقفلا نيعباتلا تاداس نمو

 ١ يموزخغا يشرقلا نزح نب بيسملا نب ديعس ِ-

 هرصع لهأ ىلع همدقتو هتمامإو هتلالج ىلع ءاملعلا قفتا

 يف ةنيدملا لهأ سأر وهو ؛ ريخلا هوجوو ةليضفلاو ملعلا يف

 , ءاهقفلا هيقف : هل لاقيو ىوتفلا ىف مهيلع مدقملا , هرهد

 ةنس يفوت « قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا -؟

 .امههإأء5ك

 .امهأده *

 .ه8 4 ةنس ىفوت , يدسألا ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع -4

 ةنس يفوت ؛ ةنوميم ىلوم يلالهلا راسي نب ناميلس مه

 .مها8٠

 ةئنس ىفوت ؛ دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع -5

 . ه6



 رمع نب هللا دبع نب ملاس : ليق , هيف فلتخم عباسلا -1
 . ةئيدملاب ه١٠ 5 ةنس يفوت , باطخلا نبا

 ةنس يفوت . فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس وبأ : ليقو
 نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ : ليقو ؛ ةئيدملاب ه4
 ةئيدملاب يفوت ٠ هتالص ةرثكل شيرق بهار هل لاقي ناك , ماشه

 . ءاهقفلا ةنس ه8 5 ةدس

 هوبأف ناميلس الإ ةباحصلا ءائبأ نم مهلك ةمئألا ءالؤهو

 , ةبتع نب هللا دبعو , ركب يبأ نب دمحمو . هل ةبحص الراسي

 . 22)وهراغص نم ثراحلا نب نمحرلا دبعو

 مهبتش و ثيدحلا ةمئأ

 سنأ نب كلام مامإلا

 . ةرجهلا راد مامإ ؛ ىندملا ىحبصألا

 )١( ثيدحلا ةيفلأ حرشب ثيغملا حتف )١185/5( , تاغللاو ءامسألا بيذهت )119/1(,
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 ةنس ةنيدملاب تامو , ةرجهلا نم نيعستو سمخ ةئس دلو

 مامإ وهو . ةنس نونامثو عبرأ هلو . ةئامو نيعبسو ةعست

 نأ ارخف هافكو , ثيدحلاو هقفلا يف سانلا مامإ لب ء زاجحلا

 . هباحصأ نم يعفاشلا

 . ةنس نيعبرأ هفيلأت يف قرغتسا دقو ؛ ( أطوملا ١» باتك هل

 , هتجردو ( أطوملا ١ ةناكم(١) يولهدلا هللا يلو نيب دقو

 عم. ثيدحلا بتك نم ةحصلا يف ىلوألا ةجردلا يف هلعجف

 : لوقيو « نيحيحصلا

 ةحصلا رابتعاب يهو ؛ تاقبط ىلع ثيدحلا بتكو

 ش تاقبط عبرأ ىلع ةرهشلاو

 حيحصو « أطوملا : بتك ةثالث يف ةرصحنم ىلوألا ةقبطلاف

 . ملسم حيحصو « يراخبلا

  ىلاعت هللا باتك دعب ءامسلا مدأ تحت ام : يعفاشلا لاقو

 . كلام باتك نم حصأ

 . ( 88/١" ) ةغلابلا هللا ةجح (1)
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 : ينابيشلا لبنح نب دمحم نب دمحأ ليلجلا مامإلا وه

 . ةنسلل رصانلا « ةنحملا ىلع رباصلا , بهذملا بحاص

 . سخرس نم هوبأ ناكو . ورم نم هلصأ

 , ةئامو نيتسو عبرأ ةنس لوألا عيبر يف دادغب يف هدلومو

 ةنس لوألا عيبر نم رشع يناثلا ةعمجلا موي ةوحض اهب يفوتو
 . نيتئامو نيعبرأو ىدحإ

 دقو . ةروهشملا ةنسلا نيواود نم وهو , « دنسملا »هلو

 . ثيدح فلأ نيسمخو فلأ ةئامعبس نم رثكأ نم هاقتنا

 اهلوأ ادنسم رشع ةينامث ىلع لمتشي اذه هدنسمو

 , هللا دبع هدلو تادايز نم هيفو , هعم امو ةرشعلا دنسم

 دقو . هللا دبع نع يوارلا يعيطقلا ركب يبأ تادايز نم ريسيو
 نم برقي يذلا فيعضلاو نسحلاو حيحصلا ىلع لمتشا

 نم عضولاب هيلع مكحام نإو , كلذ نم لقأ وه امو نسحلا
 نب هللا دبع وأ يعيطقلا ركب وبأ هداز ام وهف دنسملا ثيداحأ
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 , هبزدرب نب ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم وهو

 . ادلوم يراخبلا « ءالو يفعجلا

 عبرأ ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع ثالغل ةعمجلا موي دلو

 تس ةئس تبسلا ةليل يفوتو , ةرجهلا نم ةئاسمو نيعستو

 رشع ةثالث الإ ةنس نوتسو نانثا هرمعو , نيتئامو نيسمخو

 . اركذ بقعي ملو « ًاموي

 . « يراخبلا حيحص هب فورعملا حيحصلا باتك هلو

 دعب باتك حصأ هنإ : ءاملعلا هيف لاق يذلا باتكلا وهو

 . ىلاعت هللا باتك

 وه اذه هباتك يراخبلا هب ىمس يذلا لماكلا مسالاو

 هللا ىلص هللا لوسر رومأ نم رصتخما حيحصلا دنسملا عماجلا (

 ةحصلا يراخبلاطرتشا دقو « ( همايأو هننسو ملسو هيلع

 نم ريثك لضمفيو ؛ حص ام االإ يباتك يف تلخدأ ام : هلوقب

 ىوقأ هطرش نأل ملسم حيحص ىلع يراخبلا حيحص ءاملعلا

 . رثكأ ةيهقفلا هدئاوفو نقتأو
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 جاجحلا نب ملسم
  يروباسينلا يريشقلا جاجحلا نب ملسم نيسحلا وبأ وه

 . نيئقتملا ظافحلا ةمئألا نيثدحملا مالعأ دحأ

 ةنس يفوتو , نيتئامو تس ةنس روباسيبب هدلوم ناك
 نيسمخو ةسمخ زواجتم ريغ روباسينب نيتئامو نيتسو ىدحإ
 . اماع

 وهو ؛ « ملسم حيحص هب فورعملا حيحصلا باتك هلو
 ' ,راصمألا يف هركذ راسو قافآلا هترهش تقبط يذلا باتتكلا

 فلأ رشع ينثا هيف عمجو , ةنس ةرشع سمخ هفيلأت يف ثكم

 . تيدح فلأ ةئامثالث نم اهراتخا ثيدح

 ثيدحلا وه ملسم مامإلل « حيحصلا عماجلا ١ عوضومو
 . هلع هللا لوسر ىلإ دنسملا درجملا , حيحصلا

 ثيداحألا قايسو « بيترتلا نسحب باتكلا اذهزاتميو
 , ةاورلا ظفل طبضب ءانتعالا لامكو . عيطقت نود ةلماك
 : دحاو عضوم يف ةفلتخما هظافلأو ةددعتملا ثيدحلا قرط قايسو

 . ثيدحلا هوجو يف رظنلا بلاطلا ىلع لهسيف

 يف ةحيحص ةقيرط يف يراخبلا جهن هفيلأت يف جهن دقو
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 نم ملعلا باوبأ ىلع هفيلأتو ؛ درجما حيحصلا ثيدحلا عمج

 . هتقيرطب ارثأتم هفالخو هقف

 : ملسم حيحص ىلع يراخبلا حيحص ةيلضفأ

 دعب باتكلا حصأ نأ ىلع ىلاعت هللا مهمحر ءاملعلا قفتا

 ةمألا امهتقلتو . ملسمو يراخسلا ناحيحصلا زيزعلا نآرقلا

 فراعمو دئاوف امهرثكأو امهحصأ يراخبلا باتكو « لوبقلاب

 يراخبلا نم ديفتسي ناك ًاملسم نأ حص دقو « ةضماغو ةرهاظ

 . ثيدحلا ملع ىف ريظن هل سيل هنأب فرتعيو

 دواد وبا

 نب دادش نب ريشب نب قاحسإ نب ثعشألا نب ناميلس وه

 . ىناتسجسلا يدزألا نارمع نب ورمع

 ةرشع عبرأل ةرصببلاب يفوتو ؛ نيدئامو نيتنثا ةنس دلو

 . نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس لاوش نم تيقب

 باتك وهو , ( دواد ىبأ ننس ١ ب فورعملا ننسلا باتك هلو

 ثيدح فالاةعبرأه يف تعمج دواد وبأ هنع لاق فيرش
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 (١)هبراقيو ههبشي امو حيحصلا تركذ ثيدح ةئامنامثو

 ثيداحأ لمش باستكلا اذهب عمج هنإ : ميقلا نبالافو

 نيحورجم ا ثيداحأ اهنم هحارطاو ءاقتنا نسحأ اهئاقتنا

 . (')>ءافعضلاو

 يذمرتلا

 نب.ىسوم نب ةروس نب ىسيع نب دمحم ىسيع وبأ وه
 . يملسلا كاحضلا

 نيثالا ةليل ذمرت يف يفوتو . نيتئاسمو عسن هس دلو
 . نيتئامو نيعبسو عست ةنس بجر رهش نم رشع ثلانلا

 هب حبصأ يذلا باتكلا وهو ( يذمرتلا عماج» باتك هلو

 :انيلجاو هيمك رهشأ وهو ؛ ثيذحلا يف امام[ يدمرعلا
 هامسو « يذمرتلا ننس ١و « يذمرستلا عمااج» ىمسير

 حيحصلا عماجلا يدادغبلا بيطخلاو هللا دبع وبأ مكاحلا

 يذمرتلاهفصو دقو يذمرتلا حيحص ١ وأ ( يذمرتلل

 )١( يرذنملا ظفاحلل دواد يبأ ننس رصتخم )8/1١( .

 ةيزوجلا ميقلا نبال دواد يبأ ننس بيذهت (؟) )١ /8( .

 1ا/



 - حيحصلا ١بهامسو

 نسحأ( حيحصلا :هباتك اذهو : ريثألا نب دجملالاق

 + اراركت اهلقاونع ابيترف انيدسعحا ور ةدئاف اهرهقاو ينقلا

 لالدتسالا هوجوو بهاذملا ركذ نم هريغ يف سيل ام هيفو

 حرج هيفو بيرغلاو نسحلاو حيحصلا نم ثيدحلا عاونأ نييبتو
 . 2(١)ليدعتو

 يىئاسسنلا

 نب رحب نب يلع نب بيعش نب دمحأ نمحرلا دبع وبأ وه
 ظ |“ -نلاسلا ذاع

 ةنس ةكمب تامو « نيتئامو نيرشعو ةسمخ ةئس دلو

 . اهب نوفدم وهو « ةثامثالثو ثالث

 باتكو ( يئاسنلا ننس ١ ب فورعملا ننسلا باتك هلو

 . ىرخألا ننسلا ةيقبك ةيهقفلا باوبألا ىلع بترم اذه ننسلا

 ( ىرغصلا هننس فيلأت يف قيقدتلا ةياغ يئاسدلا ققد دقو

 دبعب ىرغصلا ننسلا ةجرد نإ : ءاملعلا لاق مث نمف

 )١( ريثألا نبال لوصألا عماج )١١4/1١( .
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 فيعضلاو نسحلاو حيحصلا ىرغصلا يئاسدلا ناس يفو

 1 ليلق هنكلو

 هجاسم نبا

 هجام نب ديزي نب دمحم هللا دبع وبأ ثدحملا مامإلا وه

 هدلوم هب نأل , نيوزق ميلقإ ىلإ بسن , ينيوزقلا 22)يعبرلا
 . هتأشنو

 نيعبسو ثالث ةنس يفوستو , نيتئاسمو عست ةنس دلو
 . نيتئامو

 , فيعضلاو نسحلاو حيحصلا هيفو « ننسلا ١ باتك هلو
 هريغ نع اهب درفنا يتلا ثيداحألا يف ءاملعلا ضعب ملكت دقو

 . ضرتعم لوق وهو . ةتسلا بتكلا نم
 هلع يف ةنودملا بتكلا رهشأ باحصأ مه ةمئألا ءالؤهف

 . ثيدحلا

 ةدعل مسا ىهو ؛ ةعيبر ىلإ ةبسدلا هذه : ناكّلخ نبا لاقو ٠ يناعمسللا باسنألاو
 خيشلل ناسلا هباتكو هجام نبا مامإلا :ها . روكذملا بسي اهيأ ىلإ يردأ ال لئابق
 : ١/١ ص ىنامعنلا ديشرلا دبع دمحم
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 بتكلاو ءدمحأدنسمو « أطوملا : يه بتكلا هذهو

 ناسو ؛ ملسم حيحصو , يراسخبلا حيحص : يه ىتلا ةتسلا

 . هجام نباو , يئاسنلاو , يذمرتلاو « دواد يبأ

 بتكلا ١ ظفل قالطإ ىلع نيثدحملا حالطصا ىرج دقو

 . اهيلع ( ةتسلا

 نأو . فّلؤملا اذهب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن

 انديس ىلع ملسو هللا ىلصو . ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . هبحصو هلا ىلعو دمحم



 20000 و او واو و دوج جا ىو مورد ا لع

 5 ةياور ثيدحلا ملع

 يا دا ياس دو يب شوا هع فجل يعل نجا دف راج نأ ف ةيارد ثيدحلا ملع

 مر الا هلهأ فرشو ثيدحلا ملع لضف

 0 ةيلوأ فيراعت

 ك1 ىسدقلا ثيدحلا
 0 نآرقلاو ىسدقلا ثيدحلا نيب قرفلا
 0 0 ثيدحلا مولع عاونأ



 ةحفصلا عوضوملا

 ا يا ل ل قلعملا

 1 ل و لسلسملا

 1 يوما ملا و ا بيرغلا

 10 موس ا ا و زيزعلا

 لا 0 01212118 روهشملا

 117 هانا ماسلا هد عج ج1 حاط هقخ ع هلمتاو جاسم رتاوتملا

 ا 0101 نعنعملا

 1 واما وو سجال منا لا ا ا مهبملا

 1 ا ا سلدملا

 ا ظوفحماو ذاشلا

 1 ا حفل ا ل ولا با فورعملاو ركنملا

 ل لزانلاو ىلاعلا
 هل ل 65-5200000 ا ا ل

 0 ل جبدملا

 5 قرتفملاو قفتملا

 ااا فلتخماو فلتؤملا

 5 ا بولقملا

 2 ا برطضملا

 و ا للعملا

 11 ا م ا ا هاا ا كورتملا



 ةحمصلا عوضولملا

 0 000000 عوضوملا
 ع ا هلا دم او ا راو و ويطال يبقا هنواو ون عنا ةباحصلا

 2 مل ل ابك وداع و رولا افاق د ون ان ءاظوا ع ةباحصلا ةلادع

 هل وم ةنسلاو نآرقلا نم ةباحصلا ةلادع ةلدأ
 ها ل ساو و سا طيعلا ةباحصلا نم ملسأ نم لوأ
 ها“ 00 ةباحصلا لضفأ
 م1 و مني ا 00 نولوألا نوقباسلا
 ماما عسا وسو قفط هيا دق ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا
 مق ون ووو انا وا سدس رت دقملا ةباحصلا نم نوتفملا
 هل 00 3 ةباحصلا نم تام نم رخآ
 كذا ثيدحلا ةياورل نورثكملا ةباحصلا
 00 000020-ببت نوعباتلا
 ها وول سا و هع ك ةاياجتاملا وكنا طعنا عك نيعباتلا لضفأ
 0 000 00001 ةعبسلا ءاهقفلا
 منال ل سووا او و وعل نك مهبتكو ثيدحلا ةمئأ
 هكا يا ا و بوو ا ينجو ويصر كلام مامإلا

 ا وو وون انطوت لبنح نب دمحأ
 0 000010201 يراخبلا مامإلا
 ها م سلوا 31ه جاجحلا نب ملسم
 5 ملسم حيحص ىلع يراخبلا حيحص ةيلضفأ



 ةحفصلا عوضوملا

 00 01515 ا دواد وبأ

 ل ا ا م يدمرتلا

 ا اا 00 ىئاسنلا

 10 هجن: هدأ

 3015 و وجمل هاو واما اجا ارنب اسف تقف تايوتحملا سرهف
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